
 

 
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DE PROFESSOR FORMADOR BOLSISTA  

PARA ATUAR EM CURSOS DE LICENCIATURA NO ÂMBITO DO SISTEMA  
UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL – UAB  

 

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL Nº 06/2022 - CEAD/UNIMONTES 
 

O Diretor do Centro de Educação a Distância da Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes, no uso 

de suas atribuições regimentais e da legislação vigente, torna pública a seguinte retificação do Edital do 

supracitado Processo Seletivo: 

1. No subitem 2.1 – Quadro I - Cronograma do Processo Seletivo, onde se lê:  

Descrição Data 

2.1.1 Publicação do Edital 06/10/2022 

2.1.2 
Impugnação do Edital 
(Enviar por e-mail: editais@ead.unimontes.br) 

07/10/2022 a 11/10/2022 

2.1.3 

Período de Inscrição com Envio da Documentação Comprobatória 
para Análise Curricular 
(Enviar documentos digitalizados, formato PDF, pelo sistema de 
Processos Seletivos Cead/Unimontes) 

24/10/2022 a 04/11/2022 

2.1.4 Resultado Preliminar 07/11/2022 

2.1.5 
Divulgação da lista de Classificados para Análise Curricular – 1ª 
chamada 

07/11/2022 

2.1.6 
Resultado dos Classificados após Análise dos Documentos 
Comprobatórios – 1ª chamada 

10/11/2022 

2.1.7 
Interposição     de     Recurso contra Análise dos Documentos 
Comprobatórios – 1ª chamada 

10/11/2022 a 14/11/2022 

2.1.8 Resultado da Análise de Recursos – 1ª chamada 15/11/2022 

2.1.9 Homologação e Publicação do Resultado Final – 1ª chamada 15/11/2022 

 

Leia-se:  

Descrição Data 

2.1.1 Publicação do Edital 06/10/2022 

2.1.2 
Impugnação do Edital 
(Enviar por e-mail: editais@ead.unimontes.br) 

07/10/2022 a 11/10/2022 

2.1.3 

Período de Inscrição com Envio da Documentação Comprobatória 
para Análise Curricular 
(Enviar documentos digitalizados, formato PDF, pelo sistema de 
Processos Seletivos Cead/Unimontes) 

24/10/2022 a 04/11/2022 
24/10/2022 a 11/11/2022 

2.1.4 Resultado Preliminar 
07/11/2022 
16/11/2022 

2.1.5 
Divulgação da lista de Classificados para Análise Curricular – 1ª 
chamada 

07/11/2022 
16/11/2022 

2.1.6 
Resultado dos Classificados após Análise dos Documentos 
Comprobatórios – 1ª chamada 

10/11/2022 
24/11/2022 

2.1.7 
Interposição     de     Recurso contra Análise dos Documentos 
Comprobatórios – 1ª chamada 

10/11/2022 a 14/11/2022 
24/11/2022 a 28/11/2022 

2.1.8 Resultado da Análise de Recursos – 1ª chamada 
15/11/2022 
29/11/2022 

2.1.9 Homologação e Publicação do Resultado Final – 1ª chamada 
15/11/2022 
29/11/2022 

 
 
 
 



 

 

2. No subitem 3.7.1 onde se lê: “As inscrições são gratuitas e serão efetivadas somente pela internet, 
no endereço eletrônico www.ead.unimontes.br, no período das 8 horas do dia 24/10/2022 até às 
23h59min do dia 04/11/2022, horário de Brasília/DF.”, leia-se: “As inscrições são gratuitas e serão 
efetivadas somente pela internet, no endereço eletrônico www.ead.unimontes.br, no período das 
8 horas do dia 24/10/2022 até às 23h59min do dia 04/11/2022 11/11/2022, horário de 
Brasília/DF.”.  

 

3. No subitem 7.1, onde se lê: “O Resultado Preliminar será divulgado no dia 07/11/2022, no 
endereço eletrônico www.ead.unimontes.br e www.unimontes.br, em listas distintas conforme 
as categorias previstas neste edital: categoria 1 (docente concursado do quadro da Unimontes 
por departamento), categoria 2 (docente concursado do quadro da Unimontes por área/subárea 
da disciplina) e categoria 3 (comunidade em geral), conforme opção realizada no ato da 
inscrição.”, leia-se: “O Resultado Preliminar será divulgado no dia 07/11/2022 16/11/2022, no 
endereço eletrônico www.ead.unimontes.br e www.unimontes.br, em listas distintas conforme 
as categorias previstas neste edital: categoria 1 (docente concursado do quadro da Unimontes 
por departamento), categoria 2 (docente concursado do quadro da Unimontes por área/subárea 
da disciplina) e categoria 3 (comunidade em geral), conforme opção realizada no ato da 
inscrição”. 

 

4. No subitem 7.2, onde se lê: “A publicação da Lista dos Classificados - 1ª chamada, após a 
conferência da documentação comprobatória, será divulgada no dia 10/11/2022, no sítio 
eletrônico www.ead.unimontes.br. ”, leia-se: “A publicação da Lista dos Classificados - 1ª chamada, 
após a conferência da documentação comprobatória, será divulgada no dia 10/11/2022 
24/11/2022, no sítio eletrônico www.ead.unimontes.br”.  

 

5. No subitem 7.3, onde se lê: “O resultado da análise de recurso será divulgado no dia 14/11/2022 no 
endereço eletrônico www.ead.unimontes.br.”, leia-se: “O resultado da análise de recurso será 
divulgado no dia 14/11/2022 29/11/2022 no endereço eletrônico www.ead.unimontes.br.” 

 

6. No subitem 7.4, onde se lê: “O Resultado Final e Homologação, após a análise dos recursos será 
divulgado no dia 15/11/2022, no endereço eletrônico www.ead.unimontes.br.”, leia-se: “O 
Resultado Final e Homologação, após a análise dos recursos será divulgado no dia 15/11/2022 
29/11/2022, no endereço eletrônico www.ead.unimontes.br.” 

 

7. No subitem 11.12, onde se lê: “A data prevista para início das disciplinas dos cursos será a partir de 
novembro/2022 conforme calendário letivo de cada curso, condicionada ao repasse de recursos 
financeiros a ser realizado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – 
Capes, no âmbito do Programa UAB/Unimontes.”, leia-se: “A data prevista para início das disciplinas 
dos cursos será a partir de novembro/2022 dezembro/2022 conforme calendário letivo de cada curso, 
condicionada ao repasse de recursos financeiros a ser realizado pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – Capes, no âmbito do Programa UAB/Unimontes.”. 

 

 

Montes Claros, 03 de novembro de 2022. 
 
 
 
 

Fernando Guilherme Veloso Queiroz 
Diretor do Cead/Unimontes 

 

 

http://www.ead.unimontes.br/
http://www.ead.unimontes.br/
http://www.ead.unimontes.br/
http://www.ead.unimontes.br/
http://www.ead.unimontes.br/
http://www.unimontes.br/
http://www.ead.unimontes.br/
http://www.unimontes.br/
http://www.ead.unimontes.br./
http://www.ead.unimontes.br”./
http://www.ead.unimontes.br/
http://www.ead.unimontes.br/
http://www.ead.unimontes.br/
http://www.ead.unimontes.br/

